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Mi a

Termékeink

?

Valójában közép-ázsiai eredetÑ, manapság a román konyha jellegzetes, nagyon népszerÑ étele, balkáni specialitássá válása elÉtt, megközelítÉleg 400
évvel ezelÉtt török közvetítéssel érkezett az országba.
A délszláv konyha egyik változatát csevapcsicsának
hívja, Bulgáriában ugyanezt kebabcse-nek nevezik.
Neve MICS, Mititei, jelentése pici, picike (kolbászka).
Elkészítése hagyományosan három (marha, sertés,
birka) válogatott, puha színhúsokból ledarálva, tisztán
fÑszerekkel és szódabikarbónával összekeverve, kis rudacskákra gyúrva grillen, vagy rostlapon megsütve. A
birkahús megosztó ízvilágának köszönhetÉen a tömeges népszerÑségnek a marha-sertés változat örvend.

Milyen a mi

-ünk?

burger

buci, 2 db micshús, saláta,
uborka, hagyma, szószok ízlés szerint

dog

kis hot-dog kifli, 1 db micshús,
saláta,uborka, szószok ízlés szerint

A mi MICSünket a méltán jó hírÑ, a hagyományokra nagy hangsúlyt fektetÉ, 1879ben alapított, marosvásárhelyi székhelyÑ
Petry Húsüzem gyártja, amely családi vállalkozásként csak minÉségi alapanyagokból, korszerÑ technológiával, hagyományos receptekkel, tradicionális termékeket
állít elÉ. A mi MICSünk kizárólag valódi
színhúsból és minÉségi fÑszerek keverékébÉl áll, ami a közel 140 éves titkos recept
szerint kerül elkészítésre.

A céljaink?

A „MicsFood” brandet családi vállalkozásként mÑködÉ cégünk azért dolgozta ki, hogy a mics-et, mint egyszerÑ, de minÉségi alapanyagot, és az abból készített saját fejlesztésÑ ételeket megkedveltesse az egyébként is újdonságokra éhes, és a minÉségi ételeket kedvelÉ magyar közönséggel is.
Cégünk kedvezÉ piaci tapasztalatokkal bír a MICS alapú termékek népszerÑsítésében és értékesítésében,
mivel már egy éve forgalmazza azokat.
Sikereinken felbuzdulva egyéb erdélyi ételeket is szeretnénk megismertetni a magyarországi fogyasztókkal,
ezért fejlesztettük ki speciális feltétjeinket, ami a hagyományosan elkészített padlizsánkrém, és az ugyancsak
hagyományosan elkészített padlizsános lecsó (zakuszka).
Célunk, hogy Magyarországon is népszerÑvé tegyük a MICSet és ezen hagyományos ételeket. Célunkat a
„MicsFood” márkanevÑ, országos kiskereskedelmi, értékesítési franchise hálózat felépítésével és mÑködtetésével, sikeres franchise partnerek bevonásával és közremÑködésével kívánjuk elérni.

big

dog

nagy hot-dog kifli, 2 db micshús,
saláta, uborka, szószok ízlés szerint

Minden termékünkhöz külön választhatók
felár ellenében a következÉ feltétek:
Ɣ ZAKUSZKA (padlizsános lecsó)
Ɣ PADLIZSÁNKRÉM
Ɣ LAPKASAJT

Kik vagyunk?
Családi vállalkozásunkban az elmúlt 20 évben sikeresen felépítettünk és mÑködtettünk egy fél országra kiterjedÉ, vendéglátó ipari alapanyagokat szállító vállalkozást, amely éveken át több száz céget látott el alapanyagokkal.
Vállalkozási sikereink és a mics alapú ételek sikere adta az ötletet, hogy a micsre alapozva felépítsünk és mÑködtessünk egy országos kiskereskedelmi értékesítési hálózatot, amelynek a „MicsFood” márkanevet adtuk.

Miért franchise?
A franchise jól ismert, a vendéglátásban, gyorséttermi kategóriában, vásárokon, fesztiválokon is sikeresen
bizonyított vállalkozásszervezési, és vállalkozásépítési módszer, amely a benne szereplÉ vállalkozók számára
számtalan elÉnyt és megfelelÉ garanciákat biztosít, azért, hogy sikeresek, nyereségesek legyenek.
A franchise rendszerben történÉ márkaépítés és termékértékesítés a „MicsFood” hálózat tagjai számára egy
rugalmas, szabadságot és lehetÉségeket biztosító vállalkozási forma. A hálózat tagjai érezhetik a közös beszerzés, a közös tudás, a márkához tartozás elÉnyeit.
A világban és Magyarországon is számtalan sikeres, eredményes vállalkozásrendszer, és vendéglátós vállalkozás mÑködik franchise-ban, ezért választottuk mi is a franchise-t az országos hálózat felépítési és mÑködési
modelljének.

trió

nagy hot-dog kifli, 3 db micshús,
saláta, uborka, szószok ízlés szerint

tál

1 adag sültkrumpli, 5 db micshús,
salátakeverék, szószok ízlés szerint

szószok
Ɣ HAGYMÁS MÉZES CSEMEGE KETCHUP
Ɣ CHILIS MÉZES CSÍPÈS KETCHUP
Ɣ TÁRKONYOS MUSTÁR
Ɣ TORMÁS MAJONÉZ

